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Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van het veiligheidsbeeld
eerste helft van het jaar 2021.

van de gemeente

Woudenberg

over het

Samenvatting
In het Veiligheidsbeeld van de gemeenten in de regio Midden Nederland wordt zowel op
gemeentelijk als op Midden-Nederland niveau de ontwikkeling van de veiligheid beschreven.
van de veiligheid (objectieve gegevens) de
Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen
gemeente Woudenberg.

Algemeen beeld criminaliteit
In de eerste zes maanden van 2021 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven
Woudenberg gedaald van 216 in 2020 naar 185 in 2021. Dit is een daling van

in gemeente

In de
De daling van het aantal misdrijven is deels te verklaren door de Coronamaatregelen.
en zelfs een
eerste maanden van 2021 hebben we te maken gehad diverse Coronamaatregelen
avondklok. In 2020 hadden we alleen in de maanden april en mei te maken met maatregelen.
Het veiligheidsbeeld laat slechts een deel van het aantal gepleegde misdrijven zien. Er is altijd
sprake van een zogeheten “dark number".
is in de regio Midden Nederland door de jaren heen stabiel gebleven.
De aangiftebereidheid

Misdrijven met grote impact
In de periode van januari tot en
is gedaald met
Het aantal (poging tot) woninginbraken
tot woninginbraak en 8 maal
van
een
poging
gedaan
aangifte
maal
2021
6
met juni is er in
13
maal poging tot woninginbraak
dit
was
2020
In
woninginbraak.
aangifte van een geslaagde
woninginbraak.
en 10 maal een geslaagde
Het aantal aangiften van geweld is gestegen van 14 aangiften in 2020 naar 21 aangiften in
2021. De afgelopen periode is er vaker aangifte gedaan van bedreiging, mishandeling en
zeden. Het aantal aangiften van huiselijk geweld is gestegen van 4 naar

Veel voorkomende criminaliteit
Een opvallende daler is het aantal autokraken, van 19 aangiften naar 4 aangiften. Daarentegen
is het aantal winkeldiefstallen fors gestegen, van 2 naar 13. Dit komt mede door de
van de toezicht op winkeldiefstallen in een winkel in Woudenberg.
intensivering
Het aantal brom-, snor- en fietsdiefstal is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. En het
aantal bedrijfsinbraken is gelijk gebleven.

(digitale) Fraude
is het afgelopen jaar stevig
Het aantal geregistreerde feiten van cybercriminaliteit
zo blijkt uit cijfers van de politie. De stijging van het aantal meldingen van
toegenomen,
phishing, fraude bij bijvoorbeeld online aankopen en verkopen van spullen en identiteitsfraude,
is een landelijke trend en valt te verklaren door de coronacrisis. In tegenstelling tot regionale
en ook landelijke trend is in Woudenberg juist een daling te zien van het aantal aangiften van
(online) fraude. Het aantal aangiften van fraude en online handel is ten opzichte van vorig jaar
met circa 50% gedaald.
Later clit jaar wordt apart gerapporteerd over cybercrimeen gedigitaliseerde op basis van de
nog tweemaal per jaar een
Aanvullend op deze rapportage wordtf'ieriådan
landelijke categorieën.
cyberbeeld aan de partners verstrekt met daarin trends, cijfers en duidingen.

Hackshield
Begin dit jaar is Hackshield in Woudenberg gelanceerd. HackShield leert kinderen tussen de 8
Via een
en de 12 jaar oud spelenderwijs hoe ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit.
spannend spel, beschikbaar via de website en app, worden de kinderen opgeleid tot Cyber
Agents die online gevaar kunnen herkennen en voorkomen. Dit leidt tot bewuster en veiliger
online gedrag.
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Wapenhandel
De afgelopen
Woudenberg.

en/of bezit
periode

is 1 keer wapen(s)

in het kader de Wet wapens

munitie

aangetroffen

in

Meldingen jeugdoverlast
In afwijking van de regionale trend, een daling van het aantal meldingen jeugdoverlast,
is in
Woudenberg een stijging van
van 29 naar 68 meldingen. De afgelopen periode waren
er gemiddeld 12 meldingen per maand met uitzondering van maart 2021. De meldingen
jeugdoverlast
vonden op meerdere locatie plaats (circa 30 locaties). Op enkele locaties waren
meerdere meldingen van jeugdoverlast.
Hierop is en wordt extra inzet gepleegd.
Daarnaast zijn naar aanleiding van jeugdoverlast
en incidenten twee gebiedsverboden
afgegeven.
De stijging van het aantal meldingen jeugdoverlast
is deels te verklaren door de
Coronamaatregelen
waardoor jongeren deels niet meer naar school konden en geen sport
mochten beoefenen. Daarnaast zorgden de maatregelen ervoor dat mensen meer thuis zijn en
dus ook eerder overlast ervaren en melden.

Meldingen
Het aantal
cijfers licht
deze groep

personen met verward gedrag
meldingen van overlast door personen met verward gedrag is volgens de RVSgestegen met
Waarschijnlijk hebben de Coronamaatregelen
invloed gehad op
mensen. Ook kan het zo zijn dat mensen door de lockdown en het daaruit
voortvloeiende thuiswerken, meer overlast ervaren en vaker melden.
Het aantal meldingen zegt niets over het (unieke) personen dat betrokken is bij het incident.
Personen die in verwarde toestand een strafbaar feit hebben gepleegd, zijn niet opgenomen in
de categorie.
Ongevallen op de openbare weg
Afgelopen half jaar hebben in totaal 40 verkeersongevallen plaatsgevonden op Woudenbergs
grondgebied.
Dit is een lichte daling ondanks de maatregel vanuit de Landelijke overheid om
zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk reisbewegingen te maken.

Ondermlining
De pijler ondermijning
laat zich nog onvoldoende vertalen in de cijfers. Het gaat vaak om
delicten waarin niet
persoon, maar de maatschappij het slachtoffer is (bijvoorbeeld
drugshandel), of er is een lage aangiftebereidheid
vanwege angst voor represailles. In
Woudenberg is dit ondervangen door onder meer een lokaal ondermijningsbeeld
op te stellen
en andere onderzoeken uit te voeren.

Toezicht

handhaving Coronamaatregelen
half jaar van 2021 stond in het teken van het houden van controleren, toezicht en
handhaving op de naleving van de Coronamaatregelen.
Dat geldt voor zowel de politie als de
Boa. Het toezicht- en handhavingscapaciteit
is de afgelopen maanden uitgebreid, zodat er kon
worden toegezien op de naleving van de Coronamaatregelen,
maar ook toezicht en handhaving
op de reguliere taken in Woudenberg.
Het eerste

Vervolg
Het veiligheidsbeeld
van Woudenberg wordt gedeeld met de gemeenteraad
en via een
persbericht bekend gemaakt. Het concept persbericht is bijgevoegd. Daarnaast zijn de
veiligheidsbeelden
van de gemeenten
binnen Midden Nederland vanaf halfjuli 2021
gepubliceerd op de website van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie
en de politie.
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